
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایای حمل و نقل زمینی
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 به امروز کردیم. صحبت آن هایروش انواع و ای جاده ونقلحمل مورد در تفسیر به قبلی مقاالت در
 .پرداخت خواهیم یزمین ونقلحمل بمعای و مزایا بررسی

 ؟چیست زمینی ونقلحمل مزایای
 رکمت گذاریسرمایه به نیاز

 سایر از رت صرفهبهمقرون و ترکم بسیار مشتری ایبر زمینی روش به کاال حمل شدهتمام یهزینه ازآنجاکه
 .دهندمی قرار مورداستفاده هاروش سایر به نسبت را ونقلحمل روش این افراد بیشتر هاست،روش
 بدر تا درب حمل
 ارخانهک درب کاال تخلیه و مبدأ کارخانه یا رانبا درب از کاال بارگیری امکان روش این دیگر وبرتری مزیت

 نظرمورد انبار تا کاال حمل برای جداگانه هزینه پرداخت به نیازی دیگر روش این با. باشدمی مقصد انبار یا
 .نیست
 قمناط تمام در ونقلحمل خدمات ارائه
 یا و ریلی مانند لونقحمل هایدسترسی سایر فاقد که مناطقی یا و روستای منطق تا کاال حمل برای

 جهت نیز بار پیمان جهان ونقلحمل شرکت. کنندمی استفاده یزمین ونقلحمل روش از هستند هوایی
 رایب نیز را مرزی مناطق تا حتی کاال ونقلحمل امکان بهتر خدمات ارائه و مشتری رضایت بیشتر جلب
 .است آورده فراهم عزیزان شما

 

 رانبا درب تا کامیون با حمل
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 اهروش سایر به نسبت پذیریانعطاف
 است قرار که مسیری و خودرو حرکت بندیزمان که است این ونقلحمل روش پذیریانعطاف از منظور

 .گیردمی صورت کاال فرستنده درخواست و شرایط با متناسب کاملا  شود طی کامیون وسطت
 یاجاده کوتاه فواصل در کاال حمل مناسب

 برای انتخاب بهترین زمینی ونقلحمل شهری،درون یا و ایجاده کوتاه فواصل در کاال حمل برای
 .شودمی نیز کاال ارسال و جاییجابه هایهزینه کاهش باعث این بر علوه باشد.می کاال جاییجابه

 لونقحمل در بیشتر امنیت 
 نیشکست اقلم و منزل اثاثیه مانند کاالهایی حمل در بیشتری سلمتی و امنیت ونقلحمل مدل این

 روش این از طوالنی فواصل چه کوتاه، هایمسافت در چه کاال نوع این حمل در دلیل همین به دارد.
 .کنندمی استفاده ونقلحمل

 یجایجابه در سرعت
 نای در چون است. دریایی و ریلی ونقلحمل هایروش از یشترب بسیار روش این در کاال انتقال سرعت

 و کاال انتقال تخلیه، امور هستند. ارتباط در راننده یا و ونقلحمل شرکت با مستقیم کاال صاحبان مورد
 .پذیردمی انجام ترسریع بسیار بارگیری
 یبندبسته هزینه در جوییصرفه

 یکمتر  هایپیچیدگی ایجاده ونقلحمل در بندیبسته وندر ونقل،حمل هایشیوه دیگر با مقایسه در
 بندیبسته به نیازی اصلا  یا و بوده کمتر بندیبسته به نیاز زمینی و ایجاده صورتبه کاال حمل برای دارد.
 .ندارد وجود

 یشخص صورتبه کاال حمل کامیون
 ملح کامیون توانندمی که است ینا بزرگ تجار یا و هاشرکت برای یزمین ونقلحمل هایمزیت دیگر از

 اقلم توانندمی مشکلی و تأخیر تریکوچک بدون صورت این در. باشند داشته را خود شخصی کاالی
 .کنند ارسال شهرها به فروش برای را خود
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 لونقحمل دیگر هایشیوه یواسطه
 عنوانبه ایجاده ونقلحمل د.شومی استفاده نیز هاجاده از المللیبین ونقلحمل انواع همه در درنهایت

 به. است هوایی و دریایی ریلی، ونقلحمل مانند ونقلحمل دیگر هایحالت بین اصلی یواسطه یک
 .شوند حمل هاکامیون توسط قطار یا و کشتی بارگیری محل تا باید ارسال کاالهای که دلیلی این

 

 

 یزمین نقل و حمل سرعت

 
 یزمین ونقلحمل هایمحدودیت

 لونقحمل روش این در بر هافصل تأثیر
 ارندند مناسبی وضعیت ونقلیحمل هایجاده از برخی بارانی هاییموقعیت و سال سرد فصول در معموالا 

 دیگر هایروش معموالا  هاموقعیت این در کنند. مخاطره دچار را روش این با کاال حمل است ممکن و
 .شودمی پیشنهاد ریلی ونقلحمل مانند ونقلیحمل

 تتصادفا و حوادث
 نوع ینا بنابراین، است؛ بیشتر هاشیوه دیگر به نسبت ایجاده ونقلحمل در تصادفات و حوادث شانس

 .نیست ربرخوردا بیشتری امنیت از دریایی و هوایی ریلی، ونقلحمل به نسبت ونقلحمل
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 نسنگی ترافیک و طوالنی فواصل برای نامناسب
 و چین و ایران کشور دو بین کاال ترانزیت مثل طوالنی هایمسافت در ترانزیت برای یزمین ونقلحمل

 .شودنمی توصیه باال حجم با الهاییکا یا
 مک سرعت
 .است کمتر بسیار هوایی، ونقلحمل به نسبت ونقلحمل نوع این در سرعت
 یدهسازمان فقدان
 نامناسب، نیز کم دهیسازمان این موارد اغلب در و است یافتهسازمان کمتر حدودی تا جاده ونقلحمل

 .نیست یکدست نیز هاولهمحم حمل هزینه است. اتکا غیرقابل و نامنظم
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